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1 Sammanfattning 

Planerad byggnation för Reläet 18 innefattar en livsmedelsbutik samt två 

snabbmatsrestauranger som bebyggs på mark som i dagsläget utgör parkeringsytor. 

Förändringen i markanvändning kommer att resultera i ett oförändrat dagvatten-

flöde från området. 

 

Enligt kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ska de första 10 

millimetrarna omhändertas nära källan för att minska avrinning, rena och för att 

säkra grundvattenbildning. Detta ska normalt ske inom fastigheten. Utredningen ger 

förslag på lämpliga dagvattenåtgärder men det åligger fastighetsägaren att utforma, 

anlägga och underhålla dessa.  

 

För det allmänna dagvattensystemet som fastigheten är kopplad till planerar Nodra 

omfattande reningsåtgärder som ligger utanför planområdet. 

2 Bakgrund och syfte 

Kommunen har lämnat ett positivt planbesked till ägaren av Reläet 18 beträffande 

prövning av utökad handel inom fastigheten. Planprogram, miljökonsekvens-

beskrivning samt en översiktlig dagvattenutredning har under 2018 tagits fram för 

hela planområdet Ingelsta. Dagvattenhanteringen har varit en viktig fråga i 

programmet och behov finns för kompletterande dagvattenutredningar för 

respektive område i samband med detaljplanearbetet. Inom denna 

dagvattenutredning undersöks hur dagvattensituationen för Reläet 18 påverkas av 

förändringarna som detaljplanen medger.  

2.1 Uppdrag 

Undersöka hur dagvattensituationen i området påverkas av förändringarna som 

detaljplanen medger. Följande ska utredas: 

 

 Beräkning av flöden före och efter förändrad markanvändning samt 

undersöka möjligheterna att avleda detta.  

 Förslag på möjliga dagvattenlösningar med fokus på att ta fram lämpliga 

ytor som eventuellt behöver avsättas för detta syfte. 

 Bedömning av föroreningsinnehåll och eventuellt reningsbehov för att 

kunna redovisa hur hanteringen av uppkommet dagvatten skulle bidra till att 

miljökvalitetsnormer för recipienten uppnås.  

 Bedömning av översvämningsrisk vid extrema regn och förslag på åtgärder 

anpassade för utbredningsområdet.  

 Kartlägga eventuellt behov av ytterligare utredningar. 

3 Förutsättningar 

3.1 Styrande dokument 

 Riktlinje för hållbar dagvattenhantering 2019-04-03 

 Avledning av dag-, drän och spillvatten P110, Svenskt Vatten 2016-01-01 
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 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Råd vid planering och utformning. 

P105 Svenskt vatten, augusti 2011 

3.2 Underlag och källor 

 Platsbesök 2019-10-09 

 Detaljplaneprogram för del av Ingelsta i Norrköping – Dagvattenutredning,  

ÅF Infrastructure, 2017-03-22 

 Rapport Föroreningsberäkningar Ingelstad, Tyréns, 2017-10-10 

 Reläet 18, Ingelsta, Norrköping, Geoteknisk PM, RO-Gruppen Koncept 

AB, 2019-08-23 

 Situationsplan, byggnadsarea, Sonark Arkitektkontor AB, 2019-09-26 

 Relationshandling, Yttre VA-ledningar, AxFast, 2007-02-02 

 Norrköpings kommuns digitala karta (DIKA) 

 Länsstyrelsen Östgötakarta 

 SGU´s jordartskarta och genomsläpplighetskarta 

 StormTac 

3.3 Koordinat och höjdsystem 

Gällande koordinatsystem för uppdraget är SWEREF 99 16 30 och höjdsystem 

RH2000.   

3.4 Dimensioneringsförutsättningar 

Följande dimensioneringsförutsättningar används i dagvattenutredningen.  

 

Dimensionering kvartersmark – mindre 

regn. 

Omhändertagning lokalt: 10 millimeter 

Dimensionering dagvattenanläggning –

stora regn. 

Återkomsttid: 30-årsregn 

 

Dimensionering kontrollerad 

översvämning – extrema regn.  

Återkomsttid: 100-årsregn 

Dimensionerande flöde Metod för beräkning: Rationella metoden  

Klimatkompensering Klimatfaktor: 1,25 enligt Svenskt vattens 

publikation P110. 
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4 Befintliga förhållanden 

4.1 Beskrivning av området 

Detaljplaneområdet Reläet 18 består av en privatägd fastighet med en areal på 

83 547 kvadratmeter, beläget i södra delen av Ingelsta, Norrköpings största handels- 

och verksamhetsområde. Hårdgörningsgraden inom området är hög och fastigheten 

utgörs idag av affärer med tillhörande parkeringsytor, inlastningsområden, 

lokalgator samt mindre inslag av grönytor. 

 

 
Figur 1 Detaljplaneområde, orientering samt områdesgräns.  

4.2 Topografi och hydrologi 

Större delen av marken inom planområdet lutar svagt i nordöstlig riktning. 

Asfaltsytan i områdets norra del, mellan befintlig byggnad och Ståthögavägen, lutar 

svagt i sydöstlig riktning. Fastigheten ligger lägre än omgivande grönytor och vägar 

i angränsning till Ståthögavägen, Stockholmsvägen samt den västra delen till 

Kromgatan. I angränsning till Kiselgatan, Aluminiumgatan samt den östra delen av 

Kromgatan ligger fastigheten högre än omgivande vägar. Punkthöjder inom och i 

anslutning till området kan ses i Figur 2. Höjden för hustak är densamma som för 

marken eftersom byggnader är borttagna i höjdmodellen.  

 

 

 

 

 



Dokumentnamn: Dagvattenutredning – Detaljplan          Dokument: Utredning   sida 6 av 20 

     Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköpings kommun                                                                
 
Upprättat av: Anna Ludzia                                                Datum: 2019-01-23  
                                                                      

 

 
Figur 2 Punkthöjder inom och i anslutning till planområdet.  

En principskiss över den ytliga markavrinningen inom fastigheten kan ses i Figur 3. 

Pilarna visar markavrinningens riktning där bedömningen är gjord utifrån 

topografiska förhållanden. Större delen av fastighetens ytliga markavrinning sker 

mot områdets lägsta punkt, korsningen Kiselgatan och Kromgatan. 

Markavrinningen från fastighetens nordvästra del sker till befintligt dike längs med 

Kromgatan. Markavrinningen från asfaltsytan i norr rinner längs med 

Ståthögavägen i sydvästlig riktning.   

 

Figur 4 visar marköversvämning utifrån Norrköpings kommuns skyfallskartering 

för ett 100-årsregn. Enligt denna finns ett utpekat område med risk för 

marköversvämning vid ett 100-årsregn inom fastighetens sydvästra del som kan 

orsaka skada på befintlig bebyggelse. Detta område ligger betydligt lägre än 

kringliggande grönområde och gata. Enligt karteringen bildas även mindre  

vattenansamlingar med djupet 0,05 till 0,3 meter på markparkeringen.  
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Figur 3 Rinnvägar inom detaljplanen.  

 
Figur 4 Marköversvämning vid extremregn.  
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4.3 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Fastigheten avvattnas via två dagvattensystem till recipienterna; Loddbyviken samt 

Motala Ström. Största delen av avvattningen sker till Loddbyviken.   

 

Loddbyviken, (SE583721-161110 från VISS, Vatten Informations System för 

Sverige) har statusklassningen ”otillfredsställande ekologisk status” och ”uppnår ej 

god kemisk status”. Enligt miljökvalitetsnormerna ska Loddbyviken uppnå ”måttlig 

ekologisk status” till 2027 och ”god kemisk ytvattenstatus” till 2027 med undantag 

för bromerade difenylterar (PBDE) samt kvicksilver.  

 

Motala Ström, (SE649609-152033 från VISS) har statusklassningen 

”otillfredsställande ekologisk potential” och ”uppnår ej god kemisk status”. Enligt 

miljökvalitetsnormerna ska Motala Ström uppnå ”god ekologisk potential” till 2027 

och ”god kemisk ytvattenstatus” med undantag för bromerade difenylterar (PBDE) 

samt kvicksilver.  

 

För båda recipienterna bedöms dagvatten enligt VISS kunna ha en betydande 

påverkan på vattenförekomsten. Den största källan till föroreningar i dagvatten är 

generellt trafikrelaterad och trafikintensiteten inom området är hög. Det är främst 

polyaromatiska kolväten (PAH) och metaller som koppar, zink, bly och kadmium 

som kan utgöra risk för sänkt status.  

 

Även urban markanvändning är enligt VISS en påverkanskälla med betydande 

påverkan för båda vattenförekomsterna. Då markslaget skiljer sig åt i recipienternas 

avrinningsområde är olika ämnen som kan innebära en risk för sänkt status listade 

för de två vattenförekomsterna. För Loddbyviken är det totalkväve och totalfosfor. 

För Motala Ström är det koppar, bensoapyrene, PAH`er och metaller.  

 

Nodras åtgärdsplan för dagvattenutlopp innehåller en prioritering, genom 

skalsättning från 1 till 5 där 1 har högst prioritet, över utsläppspunkter som behöver 

åtgärdas för att förbättra vattenmiljön. Dagvattenutloppet som mynnar ut i 

Loddbyviken är prio 2 och dagvattenutloppen som mynnar ut i Motala Ström är en 

prio 3.  

4.4 Natur- och kulturintressen 

Planområdet omfattas inte av några särskilda natur- och kulturintressen samt ligger 

utanför vattenskyddsområdet för Glan.  

4.5 Geologi, geoteknik och geohydrologi 

I Figur 5 nedan visas ett utdrag från SGUs Jordartskarta.  
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Figur 5 Utdrag från SGUs jordartskarta.  

Jordarten i området utgörs enligt jordartskartan i huvudsak av lera vilket bedöms ha 

en låg genomsläpplighet och begränsar möjligheten till infiltration.  

 

Det finns ett geotekniskt PM, utfärdat 2019-08-23 av RO-Gruppen Koncept AB, för 

marken som planeras bebyggas utifrån utförda fältundersökningar. Följande har 

konstaterats:  

 Jordlagerföljden består av cirka 0,7 till 1,4 meter fyllning. Vidare finns 

kohesionsjord i form av fast varvig lera med tunna siltskikt, lös-halvfast 

mycket siltig lera eller lös-halvfast varvig lera med tunna siltskikt ner till ett 

djup på 5,5 till 7,5 meter enligt CPT-sonderingar. Vidare finns ett skikt av 

friktionsjord ner till fast botten. 

 Djupet till berg varierar från cirka 14,9 till 33,7 meter enligt jord-

bergsonderingar.  

 Grundvattennivån har inte observerats i borrhålen. 2 stycken grundvattenrör 

har installerats men information om vilket djup dessa installerats på saknas 

PMet. 

4.6 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag finns inom planområdet. Dagvatten från planområdet 

avleds inte heller in i något markavvattningsföretag på sin väg till recipienten.  

4.7 Befintlig dagvattenhantering 

Detaljplaneområdet består av en privatägd fastighet där fastighetsägaren ansvarar 

för det interna dagvattennätet. Dagvattnet från fastigheten avleds sedan via två 

allmänna dagvattensystem till recipienterna. Från tillhandahållen VA-situationsplan 

har bedömningen gjorts vilka ytor av fastigheten som avleds till respektive system, 

se Figur 6. Större delen av fastighetens yta är påkopplat till det norra dagvatten-

systemet. Eftersom nybyggnationen är tänkt i fastighetens norra del bedöms att 

planerade förändringar endast kommer att påverka avvattningen norrut.  
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Inom fastighetens interna nät finns i dagsläget ett femtiotal dagvattenbrunnar 

försedda med sandfång, vattenlås och oljefilter. Det finns inga anlagda 

fördröjningsåtgärder inom fastigheten. 

 

 
Figur 6 Bedömning av ytor inom fastigheten som är påkopplat på det norra samt södra allmäna 

dagvattensystemet.  

Det norra dagvattensystemet leder dagvattnet via dagvattenledning som mynnar ut i 

ett öppet dike till Loddbyviken, se Figur 7. Detta system bedöms främst tack vare 

det öppna diket ha en viss överkapacitet även vid ett 30-årsregn. Strypning i diket 

till följd av ett antal kulvertar på sträckan samt bristande underhåll som lett att diket 

växt igen sänker kapaciteten något. 

 
Figur 7 Dagvattensystem som avleder planområdets norra yta till recipienten. Gröna linjer-dagvattenledningar 

och lila linjer-öppet dike. Cirklarna symboliserar anslutningspunkt samt utlopp.  
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Det södra dagvattensystemet leder dagvattnet via dagvattenledning ut till Motala 

Ström, se Figur 8. Systemet är underdimensionerat, hårt belastat och har trycklinjer 

ovan mark på flertalet sträckor redan vid ett 10-årsregn. Avvattningen från 

planområdet till detta system kommer inte förändras i samband med 

nybyggnationen.  

 

 
Figur 8 Dagvattensystem som avleder planområdets södra yta till recipienten  
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4.8 Noteringar vid platsbesök 

Fastighetsägarna bekräftar att dagvattenhanteringen inom fastigheten i dagsläget 

fungerar på ett tillfredställande sätt och man upplever inga problem med 

vattenansamlingar inom området i samband med regn.  

 

Figur 9 nedan visar den storskaliga parkeringsytan med mindre inslag av 

grönområden inom fastighetens norra del. 

 
Figur 9 Parkeringsytan i fastighetens norra del.  

Figur 10 visar fastighetens höjdläge i angränsning till Aluminiumgatan i den vänstra 

bilden samt Ståthögavägen i den högra bilden.  

 
Figur 10 Fastighetens angränsning till 

Aluminiumgatan.  

 
Fastighetens angränsning till Ståthögavägen  
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5 Framtida förhållanden 

5.1 Planområdets föreslagna utformning 

Planerad byggnation för Reläet 18 består av tre nya byggnader, se Figur 11. 

Hårdgörningsgraden förblir oförändrad efter planerad utbyggnad eftersom samtliga 

byggnader placeras på mark som idag utgörs av asfalterad parkeringsyta. Enligt 

situationsplanen tillhandahållen av Sonark Arkitektkontor AB, kommer grönytan 

inom fastigheten att öka med drygt 500 kvadratmeter. 

 
Figur 11 Illustrationsplan Reläet 18, Sonark Arkitektkontor AB.  

5.2 Flöden 

Flöden har beräknats för 30- och 100-årsregn enligt rationella metoden med 

avrinningskoefficienter hämtade från Svenskt Vattens publikation; Avledning av 

dag-, drän och spillvatten P110. För samtliga flödesberäkningar är varaktigheten 

satt till 10 minuter samt uppräkning med faktor 1,25 för framtida 

klimatförändringar.  

 

Beräknat flöde från hela fastigheten vid ett 30-årsregn före samt efter ändrad 

markanvändning presenteras i Tabell 1. Den planerade utbyggnaden kommer att 

resultera i ett oförändrat flöde från området.  

 
Tabell 1 Flöde vid 30-årsregn från Reläet 18 före och efter ändrad markanvändning med klimatfaktor 1,25. 

Yta φ        Area (m2) 

  Bef.         Framt. 

  Red Area (m2) 

    Bef.      Framt. 

     Flöde (l/s) 

  Bef.   Framt. 

Grönyta 0,1 7 694 8 147 769 815 31 33 

Betongplattor  0,7 3 047 3 390 2 133 2 373 87 97 

Asfalterad yta 0,8 46 170 41 765 36 936 33 412 1 514 1 370 

Tak 0,9 26 636 30 245 23 972 27 221 983 1 116 

Totalt  83 547 83 547 63 810 63 821 2 615 2 616 

 

Vid ett extremregn, 100-årsregn, kommer även det totala flödet från hela området 

förbli oförändrat efter planerad byggnation. För Reläet 18 beräknas flödet bli 3 900 
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liter per sekund se Tabell 2. Flöden vid 100-årsregn är svåra att beräkna då 

mängden regn är så stor att marken snabbt blir vattenmättad. Det kan leda till högre 

flöden än beräknat från framför allt naturmark och grönytor. Hur stor en sådan 

ökning blir är dock svår att bedöma.  

 
Tabell 2 Flöde vid 100-årsregn från Reläet 18 före och efter ändrad markanvändning.  

Yta φ        Area (m2) 

  Bef.        Framt. 

  Red Area (m2) 

  Bef.        Framt. 

     Flöde (l/s) 

   Bef.  Framt. 

Grönyta 0,1 7 694 8 147 769 815 47 50 

Betongplattor 0,7 3 047 3 390 2 133 2 373 130 145 

Asfalterad yta 0,8 46 170 41 765 36 936 33 412 2 257 2 042 

Tak 0,9 26 636 30 245 23 972 27 221 1 465 1 663 

Totalt  83 547 83 547 63 810 63 821 3 899 3 900 

 

5.3 Fördröjningsbehov 

För att klara omhändertagandet av 10 millimeter regn inom fastigheten enligt 

kommunens riktlinjer krävs en volym på drygt 630 kubikmeter. I Tabell 1 finns 

fördröjningsbehovet uppdelat på samtliga hårdgjorda ytorna inom området. Detta 

ansvar ligger på fastighetsägaren och kommunen ställer inga krav på hur 

omhändertagandet sker. I avsnitt 6.2 Dagvattenhantering av mindre regn finns 

exempel på några metoder för att uppnå tillräcklig fördröjningsvolym.  

 
Tabell 3Fördröjningsbehov för att hantera 10 millimeter regn inom fastigheten.  

Yta φ Area (m2)       Red Area (m2) Volym (m3) 

Betongplattor 0,7 3 390 2 373 24 

Asfalterad yta 0,8 41 765 33 412 334 

Tak 0,9 30 245 27 221 272 

Totalt  75 400 63 003 630 

 

5.4 Föroreningsbelastning 

Dagvattnets föroreningsinnehåll har beräknats med StormTac utifrån schablonhalter 

för dagvattenföroreningar från olika typer av markanvändningsområden. 

Föroreningsårsmängderna har beräknats utifrån en medelnederbörd på 620 

millimeter per år. En begränsning i metoden är att uppskattade mängder baseras på 

schablonhalter, de är teoretiska värden som tagits fram utifrån sammanställning av 

provtagningar som gjorts inom liknande klimat. Eftersom dessa framräknade värden 

avser totalhalter medans gränsvärden för miljökvalitetsnormerna, MKN, avser 

upplöst samt biotillgänglig koncentration blir det stor osäkerhet i omvandlingen 

från totalhalter till lösta eller biotillgängliga. Bedömning av hur dagvattnet påverkar 

MKN görs enligt bilaga 2 i kommunens dagvattenriktlinjer.    

 

I tabellerna nedan redovisas föroreningsmängd Tabell 4 samt föroreningshalt Tabell 

5 före respektive efter ändrad markanvändning. Även fallet efter ändrad 
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markanvändning med befintlig rening inom fastigheten inte kommer förändras 

redovisas i tabellerna. Fastighetens interna dagvattennät innehåller ett 50-tal 

dagvattenbrunnar försedda med sandfång, vattenlås samt oljefilter. Denna 

reningsanläggning har lagts in i StomTac som en oljeavskiljare för hela ytan och ger 

högst reningseffekt på olja och en liten reningseffekt på övriga ämnen. 

Beräkningarna tar inte hänsyn till den ökade trafikintensiteten som kan förväntas i 

och med mer verksamheter inom fastigheten. En ökad trafikintensitet medför en 

ökad föroreningsbelastning. Ökningen har inte gått att beräkna eftersom det inte går 

att säga hur mycket trafiken kommer att öka.  

 

 
Tabell 4 Beräknade föroreningsmängder i kg/år från Reläet 18 före respektive efter ändrad markanvändning 

samt efter ändrad markanvändning med befintlig rening inom fastigheten som förblir den samma.  

Ämne Enhet Före Efter Efter med rening 

P kg/år 6,3 6,3 6,0 

N kg/år 83 81 76 

Pb kg/år 0,78 0,72 0,65 

Cu kg/år 1,1 1,1 1,1 

Zn kg/år 4 3,7 3,4 

Cd kg/år 0,023 0,024 0,024 

Cr kg/år 0,44 0,41 0,41 

Ni kg/år 0,44 0,42 0,39 

Hg kg/år 0,0021 0,0019 0,0015 

SS kg/år 3900 3600 3100 

Oil kg/år 21 19 2,8 

PAH16 kg/år 0,094 0,087 0,082 

BaP kg/år 0,0017 0,0015 0,0015 

 

 

 
Tabell 5 Beräknade föroreningshalter från Reläet 18 före respektive efter ändrad markanvändning samt efter 

ändrad markanvändning med befintlig rening inom fastigheten 

Ämne Enhet Före  Efter Efter med 

rening 

P µg/l 140 140 130 

N mg/l 1,9 1,8 1,7 

Pb µg/l 17 16 14 

Cu µg/l 26 24 24 

Zn µg/l 89 83 75 

Cd µg/l 0,52 0,54 0,54 

Cr µg/l 9,7 9,2 9,2 

Ni µg/l 9,8 9,3 8,8 

Hg µg/l 0,047 0,043 0,035 

SS mg/l 87 81 68 

Olja mg/l 0,46 0,42 0,063 

PAH16 µg/l 2,1 1,9 1,9 

BaP µg/l 0,037 0,034 0,033 
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5.5 Bedömning av påverkan på recipient 

Bedömningen har gjorts enligt bilaga 2 i kommunens dagvattenriktlinjer. 

 

Enligt VISS bedöms urban markanvändning samt transport och infrastruktur ha en 

betydande påverkan på båda recipienterna. Till de prioriterade ämnen som kan 

utgöra risk för sänk status hör bland annat; polyaromatiska kolväten (PAH), 

Bensoapyrene samt metaller om koppar, zink, bly och kadmium.  

 

Den planerade förändringen av markanvändningen inom området kommer inte att 

påverka miljökvalitetsnormerna negativt eftersom föroreningsberäkningarna visar 

mindre föroreningar efter planerad byggnation. Däremot har föroreningarna i 

dagvattnet från planområdet i dagsläget redan en negativ påverkan för 

miljökvalitetsnormerna. Halterna och mängderna av de prioriterade ämnena är 

höga. Detta främst på grund av den höga trafikintensiteten samt storskaliga 

markparkeringen. Av denna anledning föreligger reningsbehov på dagvattnet från 

området.  

5.6 Reningsbehov 

Den förändrade markanvändningen kommer enligt beräkningarna att leda till något 

mindre förorenings mängder och halter i dagvattnet från planområdet. Trots detta 

föreligger reningsbehov då planområdet, likt hela Ingelsta, har ett kraftigt förorenat 

dagvatten främst på grund av den höga trafikintensiteten. Därför bör 

reningsåtgärder som renar polyaromatiska kolväten (PAH), Bensoapyrene samt 

metaller som koppar, zink, bly och kadmium att prioriteras.  

6 Föreslagen dagvattenhantering 

6.1 Verksamhetsområde 

Fastigheten ingår i dagsläget i verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten 

fastighet.  

6.2 Dagvattenhantering av mindre regn 

Enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för hållbar dagvattenhantering från 2019 ska 

de första 10 millimetrarna av ett regn omhändertas nära källan, normalt inom 

fastigheten. I riktlinjerna står följande: 

 

3.1 De första 10 mm (mindre regnen) tas omhand nära källan för att minska 

avrinning, rena och för att säkra grundvattenbildning. 

a) I första hand minimera avledning genom att öka möjligheterna för infiltration, 

avdunstning och transpiration.  

b) I andra hand fördröja och rena flöden innan det släpps vidare.  

  

Kommunen har tagit fram ett informationsdokument ”Hantering av mindre regn på 

kvartersmark” med råd och tips på hur omhändertagandet av 10 millimeter regn kan 

tas om hand inom kvartersmark. Figur 12 och Tabell 6 är hämtade från dokumentet 

och ger förslag på lämpliga dagvattenåtgärder inom den egna fastigheten.  
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Figur 12 Exempel på olika åtgärder som kan vidtas för att hantera mindre regn inom fastigheten. För 

förklaring av siffror se Tabell 6. 

Tabell 6 Exempel på fördröjningsåtgärder inom kvartersmark. 

Nr  Rubrik  Förklaring  

1  Dagvattendamm  Regnvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till en damm med 

begränsat utflöde. Dammen kan vara torr när det inte regnar eller ha 

en vattenspegel. Växter och konstruktioner som gör att vattnet får 

långa rinnvägar genom dammen ökar möjligheten för en naturlig 

rening av dagvattnet.  

2  Gröna tak  Genom att plantera på ett tak kan en hårdgjord yta göras om till en 

grön yta. Om det gröna taket behöver gödslas är det viktigt att se till 

att överskottsvatten inte leds direkt till dagvattennätet.  

3  Gröna ytor och träd  Andelen hårdgjord yta på fastigheten kan minskas genom att ha 

gräsmattor, planteringar, träd mm. Hårdgjorda ytor kan avledas till 

dessa ytor vilket medför både fördröjning och rening.  

4  Växtbäddar  Regnvatten kan ledas till en växtbädd. Växtbädden byggs upp med 

makadam som då fungerar som en form av stenkista. Någon form av 

dränering behöver oftast finnas i botten. Den här metoden ger en bra 

rening av dagvattnet och är därför extra lämplig för trafikerade ytor.  

5  Stenkista/ fördröjnings-

magasin  

Regnvatten från stuprör och hårdgjorda ytor kan anslutas till en 

stenkista som är nedgrävd på fastigheten. Stenkistan består av 

makadam med fraktioner på till exempel 16-32 mm Vatten kan 

fördröjas i hålrummen mellan stenarna, cirka 30-40 % av volymen 

består av hålrum där vatten kan  

6 Genomsläpplig 

beläggning  

Ytor som parkeringar, uteplatser mm kan byggas upp med 

beläggningar som kan dränera regnvatten. Beroende på markens 

uppbyggnad kan någon form av dränering behövas.  

 

Det åligger fastighetsägaren att själva utforma, anlägga och underhålla dagvatten-

anläggningarna inom fastigheten. I Tabell 3 redovisades att en volym på 630 

kubikmeter bör hanteras inom fastigheten för att följa omhändertagandet av 10 

millimeter regn enligt Kommunens dagvattenriktlinje. Denna volym kan delas upp 
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på flera dagvattenlösningar inom fastigheten. Volymen kan reduceras genom att 

anlägga mer grönytor inom fastigheten.   

 

Dagvattenreningsbehovet från fastigheten föreligger främst i metaller, olja samt 

suspenderat material. Inom fastigheten finns i dagsläget ett 50-tal dagvattenbrunnar 

försedda med oljefilter som har en bra reningseffekt främst för olja men även en 

viss reningseffekt för metaller och suspenderat material.  

6.3 Dagvattenhantering av större regn 

Eftersom hela detaljplanen utgörs av en privat fastighet kommer föreslagna 

dagvattenåtgärder på allmän platsmark ligga utanför detaljplaneområdet.  

 

Den del av fastighetsytan, se Figur 6, som är påkopplat på det norra allmänna 

dagvattensystemet leds via ledningar och öppna diken ut till Loddbyviken. Detta 

system, beskrivet i avsnitt 4.7 Befintlig dagvattenhantering, bör dimensioneras upp 

för att klara gällande dimensioneringsriktlinjer; ett 30-årsregn enligt P110. 

Åtgärderna går ut på att öka kapaciteten i befintligt dike genom att bygga bort 

trånga sektioner dvs lägga om befintliga kulvertar samt rensning av diket. Längst 

med detta dagvattensystem har Nodra avsatt yta för anläggning av dagvatten-

reningsdammar, Figur 14, som är planerad att rena dagvattnet från de delar av det 

grönmarkerade avrinningsområdet som ligger uppströms reningsdammarna enligt 

Figur 13.  

 

 
Figur 13 Avrinningsområde inom Ingelsta med ungefärlig placering av reningsanläggningen.   

Reningseffekten från planerade reningsdammar utifrån Tyréns förorenings-

beräkningar redovisas i Tabell 7. Anläggning av denna åtgärd kommer resultera i 

minskade mängder dagvattenföroreningar till Loddbyviken och därmed bidra till 

ökade förutsättningar för att nå miljökvalitetsnormerna, minska risken för att 

halterna av prioriterade ämnen överstiger gränsvärden i vattenförekomsten och att 

ekologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt. 
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Tabell 7 Reningseffekt  % efter reningsdagvattendammar. 

Ämne Reningseffekt %  

P 60  

N 34  

Pb 74  

Cu 61  

Zn 70  

Cd 55  

Cr 76  

Ni 58  

Hg 38  

SS 73  
Olja 77  

PAH16 77  

BaP 77  

 

Den del av fastighetsytan, se Figur 6, som är påkopplat på det södra allmänna 

dagvattensystemet leds via ledningar till Motala Ström. Detta system, beskrivet i 

avsnitt 4.7 Befintlig dagvattenhantering, är i dagsläget inte motiverat för några 

renings eller fördröjningsåtgärder av följande anledningar: 

 Ingen byggnation inom fastigheten är planerad på denna yta och därför 

bedöms det inte finnas möjligheter att genomföra åtgärder utan omfattande 

ingrepp i befintlig struktur.  

 För det allmänna dagvattensystemet utanför planområde är det inte 

försvarbart att i dagsläget genomföra åtgärder eftersom stora 

ombyggnationer nedströms är planerade. Butängen, Resecentrum samt Inre 

hamnen är i planeringsstadiet och utbyggnationen av dessa kommer 

innebära ett ändrat dagvattensystem.  Risken finns att livslängden på en 

sådan anläggning hade blivit låg.  

6.4 Utformning av lösningar för extrema regn 

Vid extrema regn överskrides kapaciteten på dagvattenledningar varpå sekundära 

avrinningsvägar bildas. Figur 3 visar att rinnvägarna från fastigheten rinner vidare i 

nordöstlig riktning till intilliggande Reläet 16 samt Reläet 17. I dagslägets bedöms 

att den ytliga avrinningen från fastigheten kan utgöra en risk för intilliggande 

fastigheter vid ett extremregn. Anläggning av ett avrinningsstråk för avledning av 

extremregn längs med Kromgatan hade motverkat detta se Figur 14. 

 

Den tänkta byggnationen inom fastigheten kommer inte att leda till högre flöden 

från planområdet. I fastighetens sydvästra del finns ett område utpekat som risk för 

översvämning vid ett 100-årsregn, se Figur 4. Vattenansamlingen som bildas här 

kan komma att orsaka skada på befintlig bebyggelse vid extremregn.  

 

Vattenansamlingen i fastighetens norra del kommer delvisa att byggas bort. Viktigt 

här är att tänka på byggnadernas höjdsättning för att förhindra att vatten rinner ner 

mot dessa och orsakar skador vid extremregn. 
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6.5 Klimatförändringar 

Detaljplaneområdet påverkas inte för översvämningsrisk i samband med höjda 

havsnivåer.  

6.6 Sammanfattning 

Föreslagna dagvattenåtgärder i tidigare avsnitt sammanställs i en principskiss i 

Figur 14 nedan.  

 
Figur 14 Principskiss över förespråkade dagvattenåtgärder. 

7 Ansvar, kostnader och juridik 

Fastighetsägaren ansvarar för alla VA-ledningar inom fastigheten. Åtgärder 

beskrivna i avsnitt 6.2 Dagvattenhantering av mindre regn ska ägas, byggas, 

finansieras och underhållas av fastighetsägaren. För vattnet som skapas inom 

fastigheten är det Fastighetsägaren ansvarar även för att fastigheten utformas så att 

de inte översvämmas sig själv med det vatten som uppstår inom fastigheten. 

 

Nodra ansvara för det allmänna dagvattensystemet utanför planområdet, från 

anslutningspunkt till recipient.  

 

Ansvaret för en eventuell utbyggnad av ett sekundärt avrinningsstråk bör ligga på 

Samhällsbyggnadskontoret och bekostas av exploateringen.  

8 Fortsatta utredningar 

I dagsläget bedöms att det inte finns behov för vidare utredningar.  

 


